
„Niezwykła przygoda" dla dzieci 
w Teatrze •• Syrena•• 

Z
YWY teatr dla dzieci, w przeci-
wieństwie do ożywionego, ku
kiełkowego, to ciągle jeszcze na
sza pięta achillesowa. Po kukiel
kaoh, którym w Pol.sce z.gotowa

no wiek zaiste złoty, długo, długo nie 
ma nic, nie lic.ząc sporadycznych 
wypadków, gdy na scenę wejdzie 
i nie sohodzi pn:e;.1 rok blisko, coś w 

_ rodzaj~ „Królewny Snieżki", czy 
„Uczrua sz.arnok.siężnika". Tak więc 
ogromne Jest zapotrzebowanie na wi
dowiska teatralne dla dzieci, które 
wyrosły z wieku ,,kukiełkowego" 
i każdą ~ mtukę witamy z dużą 
życzliwością. Z zainteresowaniem 

- oczekiwaliśmy wlęo „Niezwyklej 
}Jll"ZYgody'' - debiutu dla dzieci tea
tru „Syrena", 

- ,,Nlez:wyida przygoda" bardm cę 
dzJ.ealom podoba. Ale kiedy Je obser
wować, to ogarnia miutek. Biją bra
wa, śmJl.ej• 6!.ę do rozpulru, wprost 
wyskakując z ll:rzeseł, gdy na eoenie 
ktoś kogo6, lub coś, kopnie, za.jąka 
się, splata drugiemu głupi.ego figla. 
Taaak& zabawa - jak papierek lak
musowy, wykazuje poziom ogłady 
teatralnej naszych dzieci l zarazem 
potwierdza to, co ZOBtało powiedzJ.ane 
na początku: że n:adlcie są okazje do 
zdobycia tej ogłady. 

okręt, nie wiedząc o jego prnezna
cz.enlu, dootalo się trzeoh chłopców 
i dziewczynka. Po prostu podplynęll 
łódką i przez ciekawość wdarli &ię na 
pokład. Na tej trzymającej w napię
ciu kanwie treściowej udalo się auto
rowi zgrabnie wpleść trochę morału 
o koleźeństwie, o roztropności, 
o dżentelmeństwie v.obec d;tlewczyn
kl. A talde wmia'lZ<lć Sp<lll"O humoru, 
w czym wydatnie mu pomogli m!ły
mi piosenkami Wiesław Machau 
i wdzięczną choreogra.fi• ...... Jórre! 
Matruszew&kl.. 

A jak spisali elę akton:y? Najswo
bodniej - Rom.a.n Kłosowski, jako 
Filipek. Znający go z ławy sr.kolnej, 
przyznają niewątpliwie, te gral sie
bie sprzed lat bodaj że 10. Taki sam 
byl urwlpoleć 1 WY.~J>U w 67.0Zle!llię
cym wieku. ._'J~ i Jerzy Turek (Gu
cio) i AndneJ nt:IY'eOk.i (Tomek) z po
dziwu fodnym samozaparciem utrzy
mywali się na soenie w swym 
„pniedlnutacyjnym" wd.elen1u. W 
prremian.le natomiast MlroslaW7 
Kr&JewsldeJ (Zart.etka) czuło się wię
cej przymusu i były momenty, w 
któeyc.h jakby 111.ę z roli wyłącz.ala. 

Kon!era.n&jerka Jolanty Gall, cboć 
prowadzona z kulturą l wdziękiem, 
odbiegala od poziomu prnedsta.wie

Autor sztuki, Janun Odrow•t. nia. Była. jak klaipa bezpieczeństwa, 
szczodrze użycza r.iiejsca dla sohle- przeznaczona dla mlodsz,yoh dzieci, 
biania tym właśnie gustom dziecięcej jeśliby &ię znalazły na widowni. Po
widowni. Ale zarazem przemyca war- dobnie w in~oli alctorokiej zau
tości innego rzędu. Podchwytuje oto ważyć można balanoowanie między 
pow82l0Chne u dzieci zainteresowanie percepcją podlotków, a maluchów. 
przygodą i roztacza przed ich wy- I to jest niedorz€czność, bo przecie! 
obraźnią niezwykle wydarzenia na I równocześnie jednych i drugich za
okręcie - doświadczalnym, zdalnie dowolić nie spo.sób, 
kierowanym, płynącym bez zalogi w 
stronę Bieguna Północnego. Na ten lltENA LUBA8ZEWSKA 


